Underskrevne Selveiergaardmand Niels Rasmussen afKolt, tilstaar og hermed vitterliggjør, at være
skyldig til Gaardmand Jens Knudsen i Labing, den Summa 437 Rd. 3 Mk. Sølv siger Fire Hundrede
Tredive og Syv Rigsbankdaler Tre Mk. Sølv. M denne sum, svarer jeg til hvert aars 13de Junii, de
første lovlige renter, at erlægge til Kreditor paa hans Boepæl, hvilken forretning, tager sin Begyndelse, fra Junii Termin 1824 fra hvilken Tid Laanet egentlig har sin Oprindelse.- Naar Kapitalen
et halvt Aar i forvejen, fra en af Siderne er bleven opsagt, tilbagebetales den i hvilken 13de Junii
Termin, som fordres, ligeledes til Kreditor paa hans Boepæl. Skulle de Aarlige renter ei i rette Tid
bleve betalte, skal Kapitalen, strax og uden anden Opsigelse være forfalden til betaling, og på lovlig
Maade kunne inddrives.Som Sikkerhed, for Kapital, Renter og i Tilfælde af Opsigelsen og mislig Betaling, alle derafforaarsagede Omkostninger, pantsætter jeg herved, med Iste Prioritets Panteret:
a, min eiende og paaboende Gaard i Kolt Bye og Sogn i Ning Herred med dens tilligende Jorder,
der staar for Hartkorn, Ager og Eng 1 Td, 3 Skp, tilligemed Konge og Kirke, Kom, og Qvægtiende
af dette Hartkorn.
b, det til min Gaard henlagte Annex Skyld af 4 Td, 1 Skp, 1 Alb, Hartkorn, med al den Ret jeg har
dertil, efter Skjøde fra Hr. Greve Fædder Charisius, af 24de junii 1799.
og c, al min eiende Ind, Udboe og Besætning, af hvad Navn nævnes kan, intet i nogen maade und-

tagen.hvilket alt skal være og forblive min bemeldte Kreditor et trygt og sikkert Iste Prioritets Underpant,
til alt efter denne Pante Obligations Indhold, er i enhver Maade skadesløs, tilbagebetalt.-

.

Skulle min Kreditor, i sin tid, for at erholde skadesløs Betaling, for sig nødt til, at skulle det ham
herved given Pant til Auction, skal han være berettiget til, uden Indsigelse fra min Side, at
bortsælge det, ved en eneste Auction og uden Indløsningsret for mig, eller Arvinger, den jeg herved
renoncerer paa.Endvidere tilføres, at min Kreditor 2de gange aarlig, nemlig hver Iste Januari og Iste Juli skal være
berettiget til, at affordre mig Beviis for, at ingen restancer af Skatter, anden offentlige Mgifter og
Præstationer, hviler på Pantet, og kan jeg ei bevise det, skal det have samme Virkning, som Udeblivelse med renter, nemlig at Kapitalen, uden anden Opsigelse strax er forfalden.Denne min Panteforskrivning, som uden varsel og paa min Bekostning, maae til Tinge læses og i
Pantebogen indføres, har jeg egenhændig underskrevet i undertegnede Vitterligheds Vidners Overværelse.Kolt, den 12te Martii 1825.Niels Rasmussen
Til Vitterlighed
C. Ingerslev M. POIDsen
begge paa Lyngbygaard.Gjenpartens Rigtighed bekræftes
Niels Rasmussen.

